
U C H W A Ł A   Nr …./2011 - projekt 

Rady Gminy Żabia Wola  

z dnia 29 grudnia 2011 roku 

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Żabia Wola na rok 2011 

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 

237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 ze zm.)  

Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

W Uchwale Budżetowej Gminy Żabia Wola na rok 2011 Nr 10/IV/2010 Rady Gminy Żabia Wola z 

dnia 28 grudnia 2010 roku wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 8.248,87 zł oraz zmniejsza się dochody budżetu 

o łączną kwotę 103.248,87 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 23.827.170,34 zł, w 

tym: 

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.248,87 zł oraz zmniejsza się o kwotę 103.248,87 

zł, tj. do kwoty  22.143.575,61 zł. 

2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł, tj. do kwoty  1.683.594,73 zł. 

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały 

Budżetowej pn. „Dochody” na 2011 rok. 

 

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 134.246,61 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu 

o łączną kwotę 229.246,61 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 26.965.926,34 zł, w 

tym: 

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 109.246,61 zł oraz zmniejsza się o kwotę 149.246,61 

zł, tj. do kwoty 20.388.376,61 zł. 

2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 

80.000,00 zł, tj. do kwoty 6.577.549,73 zł. 

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały 

Budżetowej pn. „Wydatki” na 2011 rok. 

 

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z 

Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. 

„Wydatki bieżące” na 2011 rok. 

 

4. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z 

Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. 

„Wydatki majątkowe” na 2011 rok. 

 

5. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych 

do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym 



Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i 

niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r. 

6.  Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok zgodnie 

z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. 

„Wydatki na zadania inwestycyjne w 2011 roku”. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 


